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AGVTE GLOBAL REALTY S/A 

AGVDO COMSAT BRASIL LTDA 

A C Ó R D Ã O 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, 
os desembargadores desta turma julgadora da Seção 
de Direito Privado do Tribunal de Justiça, de 
conformidade com o relatório e o voto do relator, que 
ficam fazendo parte integrante deste julgado, nesta data, 
deram provimento ao recurso, por votação unânime. 

Turma Julgadora da 
RELATOR 
2o JUIZ 
3o JUIZ 
Juiz Presidente 

26* Câmara 
DES. VIANNA COTRIM 
DES. FELIPE FERREIRA 
DES. ANDREATTA RIZZO 
DES. ANDREATTA RIZZO 

Data do julgamento: 29/05/06 

DES/ VIANNA 
Relator 
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AGRAVANTE: GLOBAL REALTY S.A. 
AGRAVADO: COMSAT BRASIL LTDA. 
COMARCA: SÃO PAULO 

EMENTA: 1. Agravo de Instrumento -
Cautelar inominada - Contrato de 
locação atípico - Locativos 
destinados à amortização da compra -
Recebimento direto dos rendimentos 
em caso de inadimplemento -
Possibilidade - Agravante titular do 
imóvel e cessionária de seus 
rendimentos. 
2. Concessão de liminar 
Possibilidade - Fumus boni iurís e 
periculum in mora presentes -
Interposição de Recurso Especial -
Ausência de óbice para a concessão -
Agravo provido. 

VOTO N° 12.070 

Trata-se de agravo de instrumento tirado em 
medida cautelar inominada contra decisão que negou a liminar visando 
o bloqueio de numerário da agravada. Sustenta a recorrente, em 
síntese, que é cessionária de 90% de contrato locativo de imóvel 
construído sob o regime built to suit cujo valor deveria ser pago 
diretamente à cedente por força de escritura de compra e venda com 
pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia em pagamento firmado 
entre a recorrente e a Mercúrio Distribuidora de Título e Valores 
mobiliários, então proprietária do imóvel; todavia, a agravada não vem 
pagando parte das parcelas vencidas de sua obrigação, além da 
integralidade de outras, gerando responsabilidades perante a alíenante 
do imóvel e terceiros investidores, e risco aos respectivos patrimônios, 
de forma que pretende a liminar, com a propositura de futura ação 
principal com o fito de evitar dano grave e de difícil reparação à 
recorrente e aos demais envolvidos no investimento. 

Deferida a liminar pelo então relator, o 
agravo foi processado regularmente, com traslado de peças e 
contraminuta. 
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A decisão de fls. 293, ratificando a decisão 
do magistrado de 1° grau, revogou em parte a liminar para limitar o 
bloqueio à verba necessária, mediante depósito em conta judicial. 

É o relatório. 

A questão dos autos deve ser analisada, no 
momento, exclusivamente do ângulo processual da cautelar inominada, 
não cabendo a esta altura aprofundamento em relação às demais 
questões do processo e todos os envolvidos nas diversas operações 
que resultaram na construção de determinado edifício, sob o regime 
buiit to suit, atualmente ocupado pela agravada por força de contrato 
específico. 

Mas importa ressaltar que a requerente da 
cautelar, por força da escritura de venda e compra, com pacto adjeto 
de alienação fiduciária em garantia de pagamento e outras avenças é 
titular do imóvel ali descrito no item 1.1 (fls. 94/95) e, bem assim, 
cessionária de seus rendimentos. 

É certo cjue estes são destinados à 
amortização da compra (cf. cláusula 4 - Do Mecanismo de Pagamento 
do Preço e da Cessão de Alugueis), fls. 95v., mas não é menos exato 
que, na hipótese de inadimplência, ou mesmo pagamento a menor, 
ficou a agravante obrigada, em relação ao seu credor, ao pagamento 
integral ou da parcela faltante (item 4.2). 

Em conseqüência, preservado o 
convencimento do douto magistrado, apesar da destinação da verba no 
caso de regular adimplemento, não estava impedida a cessionária de 
buscar proteção de seu eventual direito na hipótese contrária, daí 
porque tem-se por equivocada a leitura isolada de cláusula contratual 
que impede o recebimento direto do locativo. 

Por outra, cabe consignar que é possível ao 
juiz, nos termos do art. 798 do Código de Processo Civil, a concessão 
de medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado 
receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito 
da outra lesão grave e de difícil reparação. 

São, pois, os requisitos habituais da cautelar 
atípica, consubstanciados no fumus boni iuris e o periculum in mora, 
com o objetivo de assegurar, no futuro, a eficiência e a utilidade do 
processo principal. 
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Na inicial da cautelar a agravante, conforme 
já salientado, justificou razoavelmente o primeiro requisito, ao dizer 
que, por força dos contratos firmados entre as partes responsabilizou-
se pela quitação das parcelas destinadas à amortização em caso de 
ínadimplemento perfeitamente admitido pela agravada e decorrente, 
em boa parte, consoante se extraí das peças que instruíram o recurso, 
de ação revisional proposta pela agravada, cujo recurso foi improvido 
por esta Câmara, expressamente cassada a liminar anteriormente 
deferida. 

O outro requisito também está evidenciado, 
com a possibilidade de perda do imóvel por força do exercício dos 
direitos previstos na Lei n. 10.931 de 02/08/2004, face a existência de 
cláusula de alienação fiduciária em garantia. 

E a propósito cabe lembrar a lição de 
Humberto Theodoro Júnior no sentido de que, no âmbito da ação 
cautelar, a prova não é tão rigorosa quanto nos demais processos. A 
cognição é sumária e devem ser valorizadas as provas indiciarias e 
circunstanciais. Mesmo na dúvida, é preferível ao juiz deferir a medida, 
exigindo caução, do que denegá-la e causar, eventualmente, um dano 
irreparável ao interesse da parte e do próprio Estado, no que se 
relaciona ajusta composição da lide (Comentários ao C.P.C., vol. V, p. 
89, Forense). 

E assim, presentes os pressupostos legais, a 
liminar pretendida na cautelar haveria de ser deferida, nos termos em 
que concedida nos termos do despacho inicial deste recurso. 

Por outro lado, não era óbice para a sua 
concessão a simples interposição de recurso especial em face do 
acórdão antes mencionado, sem efeito suspensivo, menos ainda a 
discussão acerca da forma de pagamento das diferenças, própria do 
mérito, quando não da ação revisional. 

Finalmente, não há motivo para a redução 
do valor agora em depósito judicial dada sua natureza cautelar que 
abrange inclusive novos débitos. 

Pelo exposto, por esses fundamentos, dou 
provimento ao agravo. 

VÍANNA CÒTRIM 
RELATOR 
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